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Inleiding 
In dit document zijn de wijzigingen opgenomen die in de release 2.5.05 van ZooEasy 
worden doorgevoerd. Per wijziging is het nummer van de wens of incident weergegeven 
zoals ook in de communicatie met eindgebruikers wordt gebruikt, de omschrijving en 
gevolgen voor het gebruik.  

Wijzigingen 

Nr Omschrijving Gevolgen voor gebruik 

456 In nieuwe modale schermen niet de 
afrolmenu's taal en wissel van 
administratie tonen en ook de link 
uitloggen niet weergeven.  

Dit voorkomt dat gebruikers per abuis 
hierop klikken en onbedoeld uitloggen. 
 

590 Bij inloggen controleren of de pop-up 
blocker van de browser aan staat. Als 
dit zo is, dan hier een melding van 
maken. 

Bij het openen van ZooEasy Online wordt 
er een mededelingen venster getoond in 
het geval dat: 

● er een popup-blocker actief is, die 
een dialoogvenster tegenhoudt. 

● wij belangrijke mededelingen aan 
alle gebruikers hebben, 
bijvoorbeeld over gepland 
onderhoud aan de database. 

 
In het venster wordt van elke mededeling 
het onderwerp gegeven. Door de 
muisaanwijzer  erop te houden wordt het 
volledige bericht getoond.  

653 Algemene voorwaarden aanpassen 
met volgende voorwaarden: 
1. Verlenging van een abonnement 
rekenen vanaf de einddatum. Dus ook 
als verlenging na de einddatum is 
gebeurd wordt het abonnement vanaf 
de einddatum verlengd.  
2. Gebruikers van Forever free 
abonnement die 6 maanden lang niet 
inloggen hiervan de administratie 
opschonen.  
3. Abonnementen opschonen als er 
12 maanden niet ingelogd wordt door 
een gebruiker. 

Nvt 



 Releasenotes ZooEasy Online versie 2.5.05 
 

657 In elk menu een knop Help tonen. Als 
hierop wordt geklikt, wordt direct de 
pagina Ondersteuning getoond van de 
ZooEasy website en gefilterd op de 
juiste categorie.  

De gebruiker krijgt dan alle video's te zien 
die van toepassing zijn op het menu 
onderdeel. Dit kan voor alle gebruikers 
uitgezet worden via het menu Beheer, 
Instellingen. 

663 Verwerkersvoorwaarden v1.01 AVG 
toepassen 

De oude versie was nog een 
verwerkersovereenkomst, de v1.01 zijn 
verwerkersvoorwaarden die geaccepteerd 
kunnen worden. 

668 Vanuit de stamboom eenvoudig 
dieren kunnen selecteren uit lijst met 
dieren om ontbrekende voorouders 
snel in te voeren.  

Het wordt hiermee eenvoudiger om 
ontbrekende dieren in de afstamming toe 
te voegen. 
 

671 Het zoeken waarbij het euroteken 
gebruikt wordt geeft inconsistente 
foutmeldingen 

Incident opgelost 

 
 


